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BÁO CÁO 
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và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2016 
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I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN: 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị ở tỉnh: Tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới; 

báo cáo kết quả kỳ họp cuối của Quốc hội khoá XIII; sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, an 

ninh – quốc phòng quý I, triển khai kế hoạch quý II/2016; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội 

đơn vị bầu cử số 02 và họp sơ kết công tác bầu cử; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về kinh phí khắc phục hạn, xâm nhập mặn; công bố quyết định kiểm toán chương 

trình xây dựng nông thôn mới; Sở Kế hoạch Đầu tư về danh mục công trình nông thôn 

mới ở xã Trung Hiệp; Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2 (2016-

2018); thành lập, chia cụm - khối thi đua năm 2016; thẩm định giá đất cụ thể áp dụng bồi 

thường cho các công trình Trường mẫu giáo Quới Thiện, giá khởi điểm đấu giá quyền sử 

dụng đất thuê tại xã Quới Thiện, giá đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quới An, Hiếu 

Phụng; kế hoạch tổ chức lễ đưa đón thân nhân nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng và khen thưởng Huân chương độc lập. 

- Tiếp và làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng 

chống hạn, mặn xâm nhập; Công ty TNHH Quy hoạch kiến trúc PA về rà soát Quy hoạch 

chung thị trấn Vũng Liêm và xác định các tiêu chí cần tập trung thực hiện để cuối năm 

2016 được công nhận là đô thị loại IV; Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh về hỗ trợ các 

hộ dân bị ảnh hưởng hạn, mặn; Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và Ban bầu cử Quốc hội đơn vị số 2 về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đoàn kiểm tra của tỉnh về 

tình hình triển khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 

- Tham dự hoặc chủ trì các cuộc hội, họp ở huyện: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sơ kết 

tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng quí I, sơ kết chiến dịch mùa khô năm 

2016 và triển khai thực hiện kế hoạch quí II; tổng kết công tác phòng chống thiên tai – 

tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016; triển khai tổng điều tra Nông 

nghiệp – nông thôn – thuỷ sản năm 2016; tổng kết công tác kinh tế tập thể 5 năm 2011-

2015; thăm viếng, tặng quà Chùa Hạnh Phúc Tăng và Hội đoàn kết sư sải; biểu dương, 

khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi Báo 

công dâng Bác năm 2015.  

Trong tháng, UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành  435 văn bản 
1
, trong đó có 

một số văn bản quan trọng như: Chỉ thị về triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với 

dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ Quốc tế; Xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ của 

                     
1 Gồm: 92 công văn, 249 quyết định, 25 báo cáo, 31 tờ trình, 12 thông báo, 02 kế hoạch, 03 chỉ thị, 18 giấy mời, 03 sao y. 
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huyện; Công văn chỉ đạo việc thực hiện điều tra tổng sản phẩm nội địa (GDP) và điều tra 

doanh nghiệp năm 2016. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH THÁNG 

4/2016. 

1. Công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn: Thống nhất danh mục công trình 

đầu tư phục vụ cho công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn giai đoạn 2016-2020, trước 

mắt trong năm 2016 đầu tư 26 danh mục công trình (Trung ương: 02 công trình, tỉnh: 12 

công trình và huyện 12 công trình); kết hợp Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng 120 bồn chức 

nước (1.000lít/bồn), 20 thùng bột xử lý nước và 360 thùng nước ngọt sinh hoạt cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và người già neo đơn thiếu nước ngọt sinh hoạt cho 03 xã Trung 

Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông. Thường xuyên kiểm tra độ mặn và thông tin kịp 

thời đến người dân; độ mặn cao nhất trong tháng là 3,3‰ (ngày 04/4/2016) xuất hiện ở 

vàm Nàng Âm, đến ngày 13/4/2016 độ mặn còn 0,3‰. 

2. Công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Công tác phát động tuyên truyền bầu cử đến 

nay 1.120 cuộc với 45.863 người dự (trong đó: nội bộ 292 cuộc, ra dân 828 cuộc); trên 

các phương tiên thông tin đại chúng 2.582 buổi, với tổng thời lượng phát thanh-truyền 

thanh là 52.565 phút (bình quân 5 phút/ ngày) trong đó cấp xã, ấp là 51.365 giờ; treo 

băng rol, cờ các loại và phát hành tờ tin tuyên truyền, cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hoàn thành tổ chức hội nghị 

hiệp thương lần thứ hai, thứ ba 
2
, phê chuẩn 182 khu vực bỏ phiếu với 182 Tổ bầu cử 

(trong đó có 01 tổ X); công bố và ấn định 162 đơn vị bầu cử và 570 đại biểu được bầu 
3
; 

cấp phát 195 con dấu, 990 quyển tài liệu, 480 đĩa tài liệu bầu cử, 728 tờ nội quy phòng bỏ 

phiếu, 728 thể lệ bầu cử và 126.000 thẻ cử tri; niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND 

xã, thị trấn và khu vực bỏ phiếu, toàn huyện có 124.094 cử tri, tổ chức 02 đợt tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử.  

 3. VỀ KINH TẾ: 

3.1. Sản xuất Nông nghiệp – Thuỷ sản: 

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xây dựng các mô hình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

như cánh đồng lớn sản xuất lúa vụ Hè thu 84 ha, bưởi da xanh 70,5ha, xoài Xiêm núm 50 

ha (Quới An và Trung Chánh) và dự án chăn nuôi bò (xã Quới An 57 con và Trung 

Chánh 25 con) tiếp tục phát triển tốt 
4
. 

Vụ lúa Hè thu xuống giống 1.656ha, nâng tổng số 6.737ha đạt 51,4% kế hoạch, thu 

hoạch 1.569ha, ước năng suất 6,42 tấn/ha; xuất hiện một số sâu bệnh trên diện tích 244ha 

gồm: rầy nâu 50ha (Hiếu Thành), ảnh hưởng xâm nhập mặn, ngộ độc hữu cơ 189ha 

(Trung Hiệp 4ha, Trung Thành Tây 155ha, Quới An 30ha), cháy lá 05ha (Hiếu Thành). 

Diện tích gieo trồng màu 219ha, nâng tổng số 1.301ha (trong đó diện tích luân canh 

lúa màu 487ha) đạt 40,6% kế hoạch, so cùng kỳ giảm 98ha; cây lác trồng mới 6ha, phá 

                     
2 Toàn huyện có 952 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó cấp huyện 67 người, cấp xã 885 người 
3 Cấp huyện có 10 đơn vị bầu cử và 38 đại biểu được bầu (08 đơn vị bầu lấy 04 đại biểu; 02 đơn vị bầu lấy 03 đại biểu, trong đó 

01 đơn vị bầu cử số 07 có 06 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu). Cấp xã có 152 đơn vị bầu cử và 532 đại biểu được bầu (13 đơn vị 

bầu lấy 02 đại biểu, 77 đơn vị bầu lấy 03 địa biểu, 35 đơn vị bầu lấy 04 địa biểu và 27 đơn vị bầu lấy 05 địa biểu) 
4 Trong đó: Cánh đồng lớn sản xuất lúa 84 ha ở xã Hiếu Nhơn; Bưởi da xanh: Thanh Bình 15 ha, Quới Thiện 15ha, Trung Hiệp 

8,3 ha, Trung Chánh 7,3ha, Tân Qưới Trung 1,3 ha, Qưới An 11,3 ha, Trung Thành Tây 6,6 ha, Trung Thành Đông 6,2 ha; Thực 

hiện dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi 82 con bò ở 02 xã Quới An (14 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo) và Trung Chánh 

(06 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo). 
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bỏ 1ha, nâng tổng số 273ha; diện tích ủ nấm rơm 118 ha, nâng tổng số 375ha (so cùng kỳ 

tăng 44ha). 

Cải tạo vườn kém hiệu quả 15ha, lập vườn mới 4ha, nâng tổng số diện tích vườn 

toàn huyện 9.530ha (chiếm 41% diện tích đất nông nghiệp). 

Phát triển đàn bò 179con, nâng tổng số 27.512con (so cùng kỳ tăng 9,96%); đàn heo 

2.396con, nâng tổng số 74.511con (tăng 15,1%); đàn gia cầm 29.562con, nâng tổng số 

965.985con (tăng 24,7%). Tiêm phòng đợt 1 trên đàn gia súc đạt 7,6%, gia cầm đạt 

77,55%.  

Nuôi nhử thủy sản 1.137ha đạt 53,6% kế hoạch, trong đó nuôi ao mương vườn 

1.010ha, nuôi cá tra xuất khẩu 46ha, chuyển nuôi cá khác và treo ao 81 ha.  

3.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Thƣơng mại và dịch vụ: 

Tổ chức tập huấn điều tra tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý và điều tra doanh 

nghiệp năm 2016 trên địa bàn huyện có 105/150 đại biểu tham dự; khảo sát tình hình hoạt 

động của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác CN-TTCN ở 05/20 xã – thị trấn. Giá 

trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện trong tháng 56 tỷ 457 triệu 

đồng, nâng tổng số 225 tỷ 829 triệu đồng đạt 32,16% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 

14,7%. 

Tổ chức kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 20 cơ sở sản 

xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, kết quả nhắc nhỡ 01 trường hợp, lập biên bản xử phạt 

hành chính 06 trường hợp. Kiểm tra 07/13 xã có chợ và điểm họp chợ về chấp hành chính 

pháp luật trong việc quản lý thu, chi các khoản phí chợ và các khoản phí khác có liên 

quan tại các chợ, điểm hợp chợ trên địa bàn huyện. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực 

hiện 321 tỷ 710 triệu đồng, nâng tổng số 1.286 tỷ 840 triệu đồng đạt 32,28% kế hoạch 

năm, so cùng kỳ tăng 14,62%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 59 tỷ 990 triệu 

đồng, nâng tổng số 219 tỷ 960 triệu đồng đạt 32% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 4,57%. 

3.3. Tài chính, tín dụng: 

Thu ngân sách trên địa bàn 7 tỷ 036 triệu đồng, nâng tổng số 23 tỷ 621 triệu đồng 

đạt 35,4% dự toán năm, so cùng kỳ tăng 49,2%. Chi ngân sách 31 tỷ 770 triệu đồng, nâng 

tổng số 157 tỷ 272 triệu đồng đạt 40,3% dự toán năm, so cùng kỳ giảm 5,2%, trong đó 

chi xây dựng cơ bản 16 tỷ 285 triệu đồng đạt 51,5%, chi thường xuyên 140 tỷ 986 triệu 

đồng đạt 39,9%, chi ngân sách xã 48 tỷ 351 triệu đồng đạt 51,4%. 

Vận động thu các nguồn quỹ 914 triệu đồng, nâng tổng số 1 tỷ 474 triệu đồng (so 

cùng kỳ tăng 713 triệu đồng) 
5
. 

Các Ngân hàng thương mại huy động vốn 1.143 tỷ 602 triệu đồng, doanh số cho 

vay 636 tỷ 932 triệu đồng, tổng dư nợ 1.097 tỷ 455 triệu đồng, doanh số thu nợ 547 tỷ 

874 triệu đồng, nợ quá hạn 8 tỷ 969 triệu đồng chiếm 0,82 % tổng dư nợ. Ngân hàng 

chính sách xã hội: nguồn vốn huy động 775 triệu đồng, nâng tổng số 13 tỷ 748 triệu 

đồng; doanh số cho vay 6 tỷ 240 triệu đồng; thu nợ 4 tỷ 408 triệu đồng; tổng dư nợ 177 tỷ 

496 triệu đồng, trong đó dư nợ quá hạn 1 tỷ 019 triệu đồng chiếm 0,057% tổng dư nợ. 

Kho bạc: thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 23 tỷ 701 triệu đồng, kiểm soát chi 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản 500 triệu đồng. 

                     
5 Trong đó: quỹ phòng chống thiên tai 471 triệu đồng (đạt 35% chỉ tiêu giao), quỹ an ninh quốc phòng 457 triệu đồng, quỹ đền ơn 

đáp nghĩa 233 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 312 triệu đồng, đền thờ liệt sĩ 0,5 triệu đồng. 
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3.4. Công tác quy hoạch, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị - 

nhà ở: 

Khảo sát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm; Triển khai thực 

hiện đầu tư xây dựng 26 công trình xây dựng cơ bản năm 2016, thanh toán khối lượng 

hoàn thành đạt 8,1%, giải ngân 7,2% (trong đó: thi công hoàn thành 11 công trình, đang 

thi công 07 công trình và chưa triển khai 08 công trình), giải ngân đạt 28,7% so tổng vốn 

đầu tư. Chi trả bồi thường, hỗ trợ 07 công trình với tổng số tiền 1 tỷ 293 triệu đồng cho 

21 hộ; tổ chức kiểm kê và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 09 công trình 
6
. Nghiệm thu 

nhánh rẻ dân tự kéo sau điện kế chính tại 07 xã với 24 hộ 
7
; cải tạo đường dây điện trung 

thế 03 pha ấp Quang Hiệp (Tân Quới Trung). Về thủy lợi, tỉnh tiếp tục thi công 08 công 

trình 
8
, huyện tiếp tục thi công 04 công trình thuỷ lợi năm 2015 chuyển sang, triển khai 

thi công 06 công trình chống hạn mặn 2016 đạt 55% tổng khối lượng; Các xã thực hiện 

63 công trình, nâng tổng số 123 công trình thuỷ lợi nội đồng, khối lượng đất đào đắp 

77.057m
3
 đạt 77,1% kế hoạch; vận động hộ dân lắp đặt đồng hồ nước đến nay 25.023hộ 

dân sử dụng nước máy từ các trạm cấp nước tập trung khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 

57,9%; Khu vực đô thị chiếm tỷ lệ 99,6% tổng số dân. 

3.5. Phát triển kinh tế tập thể: Trong tháng thành lập 01 hợp tác xã chăn nuôi và 

buôn bán thức ăn gia súc ấp Hiếu Thủ (Hiếu Nhơn), nâng tổng số 05 hợp tác xã; đến nay 

toàn huyện có 225 tổ hợp tác đang hoạt động; có 05 trang trại đăng ký theo Thông tư số 

27 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; có 04 làng nghề đang hoạt động. 

3.6. Quản l  nhà nƣớc về tài nguy n và môi trƣờng: Kiểm tra khai thác cát sông 

06 cuộc, không phát hiện vi phạm. Tổ chức kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà 

nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức địa chính ở 07 xã, thị trấn. Thực 

hiện thẩm định 1.129 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng tổng số 

83.649 hồ sơ đạt 82,56%, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng 

29.517/42.112 giấy đạt tỷ lệ 70,1%. 

4. CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU: 

4.1. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: Xây dựng báo cáo sơ kết quý I và 

triển khai công tác quý II thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2016; các ngành triển khai kê hoạch hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới năm 

2016. Thống nhất danh mục công trình giao thông, văn hoá, giáo dục với tỉnh để đầu tư 

xây dựng và lập tờ trình điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình ở xã Trung Hiệp.  

4.2. Chƣơng trình giảm nghèo bền vững: Tạo việc làm mới cho 919 lao động đạt 

36,76% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu 09 lao động 
9
; giới thiệu việc làm 769 lao 

động; khảo sát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hưởng hỗ trợ đầu thu 

truyền hình số mặt đất tại 19/20 xã – thị trấn. Cho vay hộ nghèo 196 triệu đồng, cận 

nghèo 668 triệu đồng, vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 3 tỷ 917 triệu đồng.  

5. VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 

                     
6 Trong đó: kiểm kê công trình Đường Bào Xép - ấp 4 xã Tân An Luông; lập phương án: Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn (điểm ấp 

Ngã Hậu); Trường mẫu giáo Trung Hiệp (điểm ấp Rạch Nưng và ấp Rạch Ngay); Trường mẫu giáo Quới Thiện (điểm ấp Rạch 

Vọp, ấp Rạch Sâu và ấp Phước Thạnh); Trường mẫu giáo Quới An (điểm ấp Vàm An và ấp Quang Bình). 
7 Gồm:  Trung Thành Tây, Trung Thành Đông, Trung Thành, Trung Nghĩa, Trung Hiệp, Trung Hiếu và Trung An 
8 Gồm: Hạ tầng cánh đồng mẫu xã Tân An Luông (đạt 88%), Thủy lợi phục vụ thủy sản ở xã Hiếu Phụng - Tân An Luông (đạt 

99%), Hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất lúa ở các xã Hiếu Thành - Hiếu Nghĩa - Hiếu Nhơn (đạt 89%), Cống hở Bảy Dành xã 

Hiếu Thành (đạt 25%); cống hở Chín Nhường xã Hiếu Nghĩa (đạt 30%), Đắp đê bao sông Vũng Liêm xã Trung Chánh (đạt 

100%), Kiên cố hoá đập Sáu Cộng - Bá Triều (đạt 10%); Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Đập Cát Lớn xã Hiếu Thuận – Hiếu 

Phụng (đạt 5%). 
9 Nhật Bản 6 lao động; Hàn Quốc 02 lao động; Malaysia 01 lao động. 
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5.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông:  

Phúc tra và công nhận 12 ấp đạt văn hóa 3 năm, 07 ấp đạt văn hóa 5 năm và tuyến 

đường Nam kỳ Khởi nghĩa đạt tuyến đường văn minh đô thị. Tổng kết phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015, triển khai kế hoạch hoạt động năm 

2016. 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương, 30/4, 1/5, 19/5 và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc 

Khmer. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao do huyện và tỉnh tổ chức 
10

; tổ chức hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2016 trên địa bàn 

huyện, có 12.162 người tham gia. Kiểm tra, sửa chữa và lắp mới 84 bộ máy FM truyền 

thanh không dây và 120 loa sắt cho các xã – thị trấn. Khu tưởng niệm cố Thủ tướng 

Chính phủ Võ Văn Kiệt và bia Nam kỳ Khởi nghĩa tiếp 97 đoàn khách đến viếng, thắp 

hương và tham quan với hơn 6.309 lượt người. 

5.2. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học và tổng kết hội thi giáo 

viên giỏi cấp huyện 
11

. Kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại các Trường mẫu giáo 

Trung Thành Đông, Quới Thiện, Trường tiểu học Trung Thành A, Trung Hiếu B, Trường 

trung học cơ sở Nguyễn Thị Thu và Trung An. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên và học sinh hoàn thành chương trình năm học 2015-2016. 

5.3. Khoa học - công nghệ: tổng hợp danh sách các thí sinh đăng ký tham gia hội 

thi tin học trẻ năm 2016, kết quả: Bậc tiểu học (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 

03 giải Khuyến khích), bậc trung học cơ sở (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 

giải Khuyến khích), bậc trung học phổ thông (03 giải Khuyến khích). 

5.4. Y tế, dân số và Bảo hiểm xã hội: 

Thực hiện các chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép, trẻ dưới 01 

tuổi tiêm miễn dịch đầy đủ 192 trẻ, nâng tổng số 624 trẻ, chiếm tỷ lệ 26,1% (so cùng kỳ 

giảm 7,71%); sởi mũi 02 (trẻ 18 tháng) 237 trẻ, nâng tổng số 546 trẻ, chiếm tỷ lệ 26,99% 

(tăng 0,3%); xảy ra 07cas bệnh tay - chân - miệng, nâng tổng số 170cas (tăng 36cas); 

05cas sốt xuất huyết, nâng tổng số 27cas (giảm 01cas). Triển khai kế hoạch “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm”. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có 6.371 người thực 

hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, nâng tổng số 6.440 người đạt 76,23% kế hoạch. 

Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) là 98.298 người (giảm 3.714 người),  trong đó tham gia BHYT 90.272 

người, chiếm 77,37% dân số, mua 7.904 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 3.732 thẻ bảo 

hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Thu bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN 29 tỷ 053 triệu đồng, 

chi trả cho 1.090 lượt người với số tiền 5,8 tỷ đồng.  

5.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 3.294 

đối tượng chính sách và người tham gia hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc 

hóa học với số tiền 4 tỷ 565 triệu đồng; chi trả trợ cấp 01 lần cho 22 đối tượng với số tiền 

257 triệu đồng; tiếp nhận và thẩm định phiếu điều tra đối tượng bảo trợ xã hội tại các xã – 

                     
10 Tham gia các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2016, kết quả: 

Văn nghệ  đạt giải C toàn đoàn (trong đó giải tiết mục: 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C, 01 giải dàn dựng chương trình hay); Hội 

thao: đua ghe Tam bản nam – nữ, bóng đá đạt giải I; bóng chuyền giải khuyến khích; kéo co nam – nữ đạt 01giải nhì, 01 giải 

khuyến khích; đẩy gậy nam – nữ đạt 01 giải I, 02 giải II, 01 giải khuyến khích; triển lảm đạt giải ba; Ẩm thực đạt giải khuyến 

khích. Huyện tổ chức: giải bóng chuyền: giải nhất (Quới Thiện), giải nhì (Trung Hiếu), giải ba (Trung Ngãi), 01 giải khuyến 

khích; giải cầu lông trẻ và lão tướng: 08 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba cho các tập thể, cá nhân đạt giải. 
11 Kết quả: Giải Nhất, giải Nhì(giáo viên trường MG Hiếu Thuận), giải Ba(GV trường MG Trung Hiếu) 



6  

thị trấn. Tổ chức Đông Nam Á hỗ trợ cho trẻ mồ côi 415 kg gạo, nâng tổng số 1.660 kg 

gạo, quy ra tiền 18.26.000 đồng. Tổ chức 04 xe cổ động, treo 152 băng rôn, khẩu hiệu 

hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2016. 

5.6. Công tác dân tộc, tôn giáo: Tổ chức các hoạt động thăm viếng tặng quà chùa 

Hạnh Phúc Tăng, Hội đoàn kết các sư sãi yêu nước, gia đình chính sách, người có uy tín, 

học sinh người dân tộc học tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh, cán bộ - công chức - viên 

chức là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl - Chnăm – Thmây với tổng số 

tiền trên 35 triệu đồng. 

6. AN NINH – QUỐC PHÕNG: 

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; vi phạm phát luật xảy ra 25 vụ 
12

, làm chết 05 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 248 triệu đồng; so 

tháng trước tăng 11 vụ, số người chết tăng 05 người, số người bị thương giảm 03 người; 

so cùng kỳ tăng 08 vụ, số người chết tăng 02 người, số người bị thương giảm 07 người; 

kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại 08 cơ sở, kết quả chưa phát hiện vi 

phạm; xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016 và triển khai 

phương hướng năm 2017; xây dựng và triển khai ý định diễn tập cấp xã năm 2016; 

đăng ký thanh niên tuổi 17 đạt 100% thanh niên; sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự 

năm 2016 cho 60 học sinh; tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Dân quân tự vệ ở 

xã – thị trấn; khai giảng 02 khóa huấn luyện dân quân năm thứ nhất; triển khai công tác 

xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ của ban ngành huyện (Kế hoạch 

B). 

7. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

Bổ nhiệm 21 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên các điểm trường; thuyên 

chuyển, sát hạch 05 viên chức; thống kê nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

ngạch cán sự; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của 

Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tặng giấy khen cho 111 tập thể và 216 cá nhân có 

thành tích trong các phong trào 

Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, tổ chức đánh giá nội bộ 

đợt 1 năm 2016, qua đánh giá còn 01 vấn đề không phù hợp và 11 điểm cần lưu ý trong 

quá trình thực hiện. 

 8. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG: 

Công tác tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện được tổ chức định kỳ theo quy định, 

trong tháng tiếp 13 lượt người với 02 vụ việc khiếu nại về lĩnh vực đất đai; Ban Tiếp 

công dân huyện tiếp dân thường xuyên 08 lượt người với 08 vụ việc yêu cầu về lĩnh vực 

đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mức giá bồi thường do ảnh hưởng công 

trình đường điện 500kV; không phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người và khiếu 

nại, tố cáo về tham nhũng. Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả 859/859 hồ sơ hành chính các 

loại. 

                     
12 Hiếp dâm trẻ em 01 vụ, giao cấu trẻ em 02 vụ, cố ý gây thương tích 02 vụ, trộm cắp tài sản 03 vụ, vi phạm pháp luật về trật tự 

quản lý kinh tế 05 vụ, tệ nạn xã hội 08 vụ, chết người chưa rõ nguyên nhân 01 vụ, tai nạn và va chạm giao thông 03 vụ làm chết 

03 người. 
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Thông qua kết luận thanh tra về quản lý ngân sách xã Quới Thiện, kết quả chưa phát 

hiện sai phạm; triển khai thanh tra trách nhiệm về phòng ngừa tham nhũng xã Hiếu 

Thành, Hiếu Nghĩa. 

Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật cấp huyện, xã - thị trấn 21 cuộc có 1.294 lượt 

người dự; đăng ký và quản lý hộ tịch 622 hồ sơ, chứng thực 989 hồ sơ các loại; tiếp nhận 

và hòa giải thành 02/02 đơn đạt 100%. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành 

Luật Tố tụng hành chính. 

Công tác thi hành án dân sự: tổng số việc phải thi hành án dân sự 833 việc tăng 

5,5% so cùng kỳ, giải quyết xong về việc đạt 9,5%, về tiền và tài sản phải thi hành 28 tỷ 

397 triệu đồng, giải quyết xong đạt 1,6%.  

* Đánh giá chung: 

Trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; tập trung chỉ 

đạo công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn, cũng như công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các mô hình trồng cây và 

chăn nuôi phát triển tốt, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát 

chặt chẽ, công tác tiêm phòng trên đàn gia cầm đạt khá (77,55%); các hoạt động sản xuất 

kinh doanh được duy trì phát triển, giá trị sản xuất CN-TTCN, tổng mức bán lẻ hàng hóa, 

dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khá và tăng so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội tiếp tục 

được quan tâm thực hiện, công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ 

niệm các ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào 

dân tộc Khmer, tham gia Ngày hội văn hóa – thể thao đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh 

Long lần thứ VII năm 2016 đạt một số kết quả đáng khích lệ. Tình hình an ninh chính trị 

giữ vững và ổn định. 

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch. 

Công tác tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện được duy trì; cải cách hành chính, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

B n cạnh các mặt đạt đƣợc vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế: 

Do ảnh hưởng tình hình hạn, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng và các sông rạch nên 

thiếu nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất dẫn đến vụ Hè thu xuống giống chậm và không 

đồng loạt, tạo điều kiện sâu bệnh phát triển, việc phòng trị gặp nhiều khó khăn. 

Công tác vận động phát hoang cây xanh trong hành lang tuyến điện (trung, hạ thế kể 

cả đường dây 500kV) ở một số xã chưa sâu sát, quyết liệt dẫn đến việc đóng điện chậm, 

trể so với kế hoạch. 

Các chủ đầu tư chưa thật sự quan tâm đôn đốc các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm tra hồ 

sơ để sớm hoàn thành thủ tục và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo hợp 

đồng dẫn đến việc triển khai các bước tiếp theo gặp nhiều khó khăn và kéo dài tiến độ 

triển khai thi công hoàn thành công trình. 

Thu thuế và ngân sách nhìn chung về mặt tổng thể đạt khá và tăng so với cùng kỳ, 

bên cạnh đó một số nguồn thu còn thấp: Phí lệ phí, Trước bạ, công thương ngoài quốc 

doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chưa hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài. 

Tình hình bệnh sốt xuất huyết tuy có giảm những còn ở mức cao; hội chứng tay - 

chân - miệng tăng so với cùng kỳ; tiến độ lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm 
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còn chậm và thông tin còn sai sót. Triển khai thi công các công trình thuộc đề án phổ cập 

mầm non trẻ 5 tuổi còn chậm.  

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, tuy nhiên tình hình vi phạm về 

trật tự xã hội tăng so cùng kỳ, tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người chết. Công tác 

thi hành án dân sự về tiền và tài sản giải quyết xong đạt chưa cao. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2016: 

1. Công tác phòng chống thi n tai hạn, xâm nhập mặn: Thường xuyên theo dõi 

độ mặn ở các sông, vận hành tốt, kiểm tra chặt chẽ các cống khi độ mặn tăng và thông 

báo kịp thời cho người dân biết; tiếp tục vận động các cá nhân, đơn vị tài trợ bể chứa 

nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng khác nhằm đảm bảo nguồn nước sinh 

hoạt. Đôn đốc chủ đầu tư thi công hoàn thành các dự án, công trình năm 2015 của tỉnh, 

huyện để nghiệm thu đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi 

nội đồng để chủ động phòng chống hạn, nước mặn trong sản xuất vụ lúa Hè thu; đẩy 

mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chế độ canh tác phù hợp với khả năng bảo đảm 

nguồn nước. 

2. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động bầu cử; công bố danh 

sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; chỉ đạo 

các Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử HĐND và danh sách 

ứng cử ở khu vực bỏ phiếu; tổ chức tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử. Kiểm tra, 

hoàn thành mọi mặt chuẩn bị, dồn sức chỉ đạo ngày bầu cử kết thúc thắng lợi, đảm bảo 

dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, cử tri đi bầu đông, số phiếu họp lệ cao, đại biểu 

trúng cử đúng với cơ cấu thành phần, không phải bầu lại hoặc bầu thêm. 

3. KINH TẾ: 

3.1. Sản xuất nông nghiệp – Thuỷ sản: 

Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp quý I, triển 

khai kế hoạch quý II/2016; theo dõi, kiểm tra, chăm sóc tốt các mô hình. 

Tập trung chăm sóc vụ lúa Hè thu đã xuống giống và tiếp tục xuống giống dứt điểm 

vụ lúa Hè thu ở các xã còn lại; hoàn thành kế hoạch điều chỉnh lịch sản xuất lúa năm 

2016; tiếp tục vận động mở rộng thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa ở xã Tân An 

Luông, Hiếu Phụng và các xã có điều kiện. 

Hướng dẫn nhân dân chăm sóc vườn cây ăn trái giai đoạn mùa khô và cải tạo vườn 

kém hiệu quả vào đầu mùa mưa; giữ ổn định diện tích lác hiện có và phát triển thêm diện 

tích các vùng theo quy hoạch. 

Vận động nhân dân phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục theo dõi các dự án nuôi 

thủy sản. Tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt I/2016, thường xuyên theo dõi 

tình hình dịch bệnh, phòng trị kịp thời khi phát hiện, không để lây lan; Tổ chức tháng tiêu 

độc khử trùng đợt I/2016, tăng cường kiểm tra giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia súc – gia 

cầm. 

3.2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục phối hợp tỉnh mời gọi 

đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Phước Trường - Phước Thọ (Quới An). Hoàn thành 

điều tra tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý và điều tra doanh nghiệp năm 2016, hoàn 

thành khảo sát hoạt động các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn. 
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3.3. Thƣơng mại và dịch vụ: Tiếp tục mời gọi đầu tư xây dựng chợ Tân An Luông, 

Quới An. Nghiện thu đưa vào sử dụng nhà lồng nông sản điểm họp chợ xã Hiếu Thành; 

Triển khai thực hiện xây dựng nhà lồng chợ Trung Hiệp, Quới Thiện. Tăng cường kiểm 

tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; hoàn thành chuyển đổi mô hình Ban 

quản lý sang Hợp tác xã khai thác, quản lý chợ Trung Hiếu và kiểm tra việc chấp hành 

chính pháp luật trong việc quản lý thu, chi các khoản phí chợ và các khoản phí khác có 

liên quan tại các chợ, điểm hợp chợ trên địa bàn huyện. 

3.4. Tài chính, tín dụng: 

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi 

đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016; điều tra, khảo sát 

hộ cá nhân kinh doanh làm căn cứ lập sổ bộ thuế ổn định 2016; tập trung chỉ đạo thu thuế 

công thương nghiệp ngoài quốc doanh và phí - lệ phí đạt kế hoạch lập bộ hàng tháng, 

khai thác nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý thu hồi nợ tồn đọng và 

chống thất thu, đảm bảo nợ đọng dưới 5% so tổng thu, thu đăng nộp và quyết toán kịp 

thời, không để xảy ra chiếm dụng tiền thuế và sử dụng sai mục đích. Quản lý chi ngân 

sách chặt chẽ, chi theo dự toán giao đầu năm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công 

khai minh bạch trong quản lý thu – chi ngân sách. 

Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp các nguồn quỹ 
13

, vận động nguồn tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, các tổ chức phi Chính phủ để đầu tư phát 

triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Công tác tín dụng ưu tiên cho vay các dự án phục vụ sản xuất phát triển kinh tế, các 

chương trình dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo tay nghề, dự án đầu tư cho 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và làng nghề. Thường xuyên kiểm tra việc cho vay 

đúng đối tượng và đúng mục đích, có hiệu quả, giảm tối đa nợ quá hạn theo quy định. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi quỹ ngân sách Nhà nước. 

Việc tạm ứng, cấp phát, thanh toán trong chi thường xuyên, chi đầu tư đầy đủ, kịp thời 

theo chế độ quy định. 

3.5. Công tác quy hoạch, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị - 

nhà ở: 

Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch nông thôn mới ở một số xã và Quy hoạch 

chung thị trấn Vũng Liêm. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020; tiếp tục thi công các công trình năm 2016; Triển khai thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng các công trình giao thông, giáo dục, văn hoá. Hoàn thành phát hoang cây xanh 

trong hành lang an toàn lưới điện trung, hạ thế ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa và cải 

tạo đường dây điện trung thế 03 pha ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới, phối hợp rà soát, kiểm 

tra 41 hộ nằm trên hành lang an toàn lưới điện 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho vận động 

tháo dỡ vật kiến trúc còn tồn tại để bàn giao mặt bằng cho hành lang an toàn lưới điện để 

đóng điện. Vận động các hộ dân tiếp tục lắp đặt đồng hồ sử dụng nước máy để nâng tỷ lệ 

hộ sử dụng nước sạch. Đôn đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long sớm triển 

khai mở rộng các đường ống cấp nước ở các xã Trung Thành Tây (Hoà Nghĩa - Quới 

Hiệp: 3,783m, đường liên ấp Hoà nghĩa - Hoà Hiệp: 2,750m); Trung Hiếu (QL53 - nhà 

Ông Đoàn Thanh Ba: 180m), Trung Thành: (Gò cát - cống ông Bổn : 750m). 

                     
13 Gồm: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, xây dựng giao thông 

nông thôn, thuỷ lợi. 
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Phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức thu thập thông tin, đánh giá lại các tiêu chí phát triển 

đô thị; nắm tình hình các hộ dân về công tác giải tỏa để thi công đường nội ô số 4 thị trấn 

Vũng Liêm; liên hệ tỉnh về phân bổ nguồn vốn để triển khai thi công nâng cấp, mở rộng 

đường Phong Thới (đường vào Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). 

3.6. Phát triển kinh tế tập thể: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu 

đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai tạo điều kiện cho các 

Hợp tác xã tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hướng dẫn 

các Hợp tác xã, Tổ hợp tác xây dựng và thực hiện hợp đồng hợp tác theo quy định 
14

. Vận 

động củng cố tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời nâng chất lượng hoạt 

động HTX và THT. Tổ chức khảo sát tình hình hoạt động các Hợp tác xã, tổ hợp tác; 

triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu 

mới”. Tổ chức Đại hội thường niên các Hợp tác xã trên địa bàn. 

3.7. Quản l  nhà nƣớc về Tài nguy n và Môi trƣờng: Tiếp tục thực hiện kế 

hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp 

tục kiểm tra khai thác cát sông 04 cuộc. Kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn. Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án VLap ở các xã, thị trấn; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện thẩm định, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo dõi 

kiểm tra việc thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn.  

4. CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU: 

4.1. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm 

toán về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sơ kết quý I, triển khai 

kế hoạch quý II/2016 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công 

tác hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí đăng ký năm 2016, đặc biệt là 02 xã Tân An 

Luông và Trung Hiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự lực, tự giác 

của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ 

trợ” trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. 

4.2. Chƣơng trình giảm nghèo bền vững: Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2016 cho các xã – thị trấn. Tiếp tục giải ngân các nguồn vốn cho hộ nghèo, 

cận nghèo có điều kiện. Phối hợp các hợp tác xã và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền 

vận động mở các lớp học nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch đề ra. 

5. VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 

5.1. Phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông:  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá” gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.  

Khánh thành Nhà truyền thống cố Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thủ. Nâng chất 

lượng hoạt động các nhà văn hoá và các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao; tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện công tác gia đình trên địa bàn và tham gia tốt các hoạt động văn hóa, thể thao 

do huyện, tỉnh tổ chức. Thành lập tổ công tác điều tra, thống kê thực trạng và tiềm năng 

phát triển du lịch ở 02 xã Thanh Bình, Quới Thiện.  

5.2. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức thi kiểm tra chất lượng học kỳ II, tổ chức ôn thi 

và chỉ đạo tốt việc xét công nhận tốt nghiệp các cấp; chuẩn bị thi tốt nghiệp bậc Trung 

học phổ thông. Tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học; tập trung 

                     
14 Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 04/ TT-BKH&ĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 41/ 2013/TT-

BNN &PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và tiến độ 

xây dựng trường đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra. 

5.3. Khoa học - công nghệ: Triển khai kế hoạch ứng dụng mô hình nuôi cá thát lát 

còm ghép với cá sặc rằn; xác định danh mục đề tài, kế hoạch năm 2016. Xây dựng kế 

hoạch triển khai ứng dụng các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ trên địa bàn.  

5.4. Y tế, dân số và Bảo hiểm xã hội:  

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và theo dõi và giám sát tình hình bệnh 

trên người, đặc biệt các bệnh sốt xuất huyết, tay – chân - miệng và các bệnh cúm A; Tiếp 

tục thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn; tăng cường thực 

hiện chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế 

hoạch hoá gia đình. 

Tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở các xã - thị trấn, 

quan tâm việc vận động mua bảo hiển y tế cho hộ cận nghèo; đôn đốc các các đơn vị thực 

hiện giao dịch điện tử, tổng hợp kết quả công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo 

hiểm y tế.  

5.5. Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: Thực hiện tốt các chính sách đối với 

người có công với nước, kiểm tra quản lý chặt chẽ việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng; 

tập huấn công tác chính sách Người có công với cách mạng cho các xã – thị trấn. Xây 

dựng chương trình công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 và tổ chức 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. 

5.6. Công tác dân tộc, tôn giáo: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 

ở địa phương. Phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Vũng Liêm lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng hợp kết quả rà soát đối tượng giải ngân nguồn vốn vay thực 

hiện chính sách dân tộc. 

6. AN NINH – QUỐC PHÕNG: 

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 30/4 và 01/5, bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuyển hóa địa bàn 

phức tạp về an ninh trật tự xã Tân An Luông; sơ tuyển tuyển sinh vào các trường Công 

an nhân dân và thẩm tra lý lịch tuyển sinh năm 2016; xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2016. Triển khai xây dựng hệ thống văn kiện 

tác chiến khu vực phòng thủ của các ban ngành huyện (Kế hoạch B).  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng văn kiện diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu 

nạn cứu hộ, tác chiến khu vực phòng thủ cấp xã và văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ 

của ban ngành huyện (Kế hoạch B); thẩm tra lý lịch đối với hồ sơ đủ điều kiện dự thi vào 

các trường quân sự năm 2016; tiếp tục huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ 

động theo kế hoạch.  

7. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

Triển khai kế hoạch sáp nhập Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm – Trung 

tâm giáo dục thường xuyên; lập sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo mẫu 2C; rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát 

triển thanh niên. Thường xuyên cập nhật, niêm yết các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện tại bộ phận một cửa. 
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Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, phát động thi đua khen thưởng 

năm 2016; tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng bà Mẹ Việt nam Anh hùng 

và kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long”. 

Khắc phục các vấn đề không phù hợp, các điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện 

Hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn bị nội dung họp xem xét của lãnh đạo 6 tháng đầu 

năm 2016. 

 8. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG: 

Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy 

định, xác minh và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nhằm ổn 

định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua kết luận thanh tra 

trách nhiệm về phòng ngừa tham nhũng xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, triển khai 03 cuộc 

thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục. 

Tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản Luật mới ban hành; triển khai kế hoạch tổ 

chức thi hành Luật Tố tụng hành chính; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc 

công tác hòa giải ở ấp, khóm, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành đạt 100%. 

 Tiếp tục rà soát, phân loại để đưa ra thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện 

thi hành, tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án còn tồn đọng. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 

năm 2016, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND xã - thị trấn chủ động tổ chức thực 

hiện đạt kế hoạch đề ra./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;   
- Thành viên UBND huyện; 

- Ban ngành huyện (gởi qua mạng);  

- UBND xã - thị trấn (gởi qua mạng); 

- BLĐ văn phòng (gởi qua mạng); 

- Các chuyên viên nghiên cứu; (gởi qua mạng); 

- Lưu VT; ncvp04; 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

L  Văn Đôi 
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